
№ 
Тауарлар 

тобының атауы 

ЭҚЖЖ 

коды 
ЭҚЖЖ кодының атауы 

Шығарылатын 

өнімдер мен 

тауарлар тізімі 

С Өңдеуші өнеркәсіп (10-33) 

10 - Тағам өнімдерін өндіру 

1 

Ет және құс етінен 

дайындалған 

өнімдер 

1011 
Етті қайта өңдеу және 

консервілеу 

Тұтас/ұша түріндегі немесе бөліктерге бөлінген жас 

немесе мұздатылған ет өндіру, сондай-ақ үй құсының 

майын шыжғыру 

 

Ұсақталған қауырсын мен мамық өндіру. 

 

Мал сою орындарында тері мен былғарыны өңдеу. 

 

Шошқа майын және өзге жеуге жарамды жануардан 

алынған майларды шыжғыру. 

 

Жануарлардың өкпе-бауырларын қайта өңдеу. 

 

Жұлынған жүн өндіру 

1012 

Үй құсының етін 

қайта өңдеу және 

консервілеу 

1013 
Еттен және үй құсы 

етінен өнімдер өндіру 

Кептірілген, тұздалған немесе сүрленген ет өндіру. 

 

Ет өнімдерін: шұжықтар, салями, қансоқта шұжық, 

бабына кептірілген шұжық, сервелат, болоньялық 

сүрленген шұжық, бас, орамалар, пісірілген ветчина 

өндіру 

2 Балық өнімдері 1020 

Балықты, 

шаянтектестер мен 

ұлуларды қайта өңдеу 

мен консервілеу 

Балықты, шаянтектестер мен ұлуларды дайындау 

және сақтау: мұздату, қатты мұздату, кептіру, 

өңдеу, қақтау, тұздау, консервілеу. 

 

Балық, шаянтектестер мен ұлулар өндіру: балық 

филесі, уылдырық, жасанды уылдырық және т.б. 

 

Адамдардың асқа тұтынуына немесе жануарларды 

тамақтандыруға арналған балық өнімдерін өндіру. 

Балықтан және адамдардың асқа тұтынуына 

жарамсыз өзге су жануарларынан ұн және еритін 

заттар өндіру. 

 

Теңіз балдырларын қайта өңдеу 

3 
Сүт және ірімшік 

өнімдері 

1051 
Сүтті қайта өңдеу 

және ірімшік өндіру 

Табиғи, пастерленген, зарарсыздандырылған, 

гомогенделген және/немесе ультратазартылған 

жаңа сауылған сүт өндіру. 

 

Сүт негізіндегі сусындар өндіру. 

 

Қаймағы алынбаған, пастерленген, 

зарарсыздандырылған және гомогенделген жаңа 

сауылған сүттен қаймақ өндіру. 

Құрғақ сүт немесе қойылтылған сүт, қатты күйдегі 

сүт немесе кілегей өндіру. 

 

Сары май, йогурт, ірімшік пен сүзбе, сарысу, казеин 

немесе лактоза өндіру 

1052 Балмұздақ өндіру Балмұздақ өндіру 

4 
Майлар мен 

тоңмайлар 

1041 
Майлар мен 

тоңмайлар өндіру 

Тазартылған және тазартылмаған өсімдік майын: 

зәйтүн, соя, пальма, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, 

зығыр майын өндіру. 

Майлы дақылдардың дәндерінен, жаңғақтардан 

немесе дәндер мен өзекшелерден майсызданбаған ұн 

немесе дән түйіршіктерін өндіру 

1042 
Маргарин мен оған 

ұқсас ас майларын 

Маргарин өндіру. 

 



өндіру Ас дайындауға арналған аралас майлар өндіру 

5 
Қанттан жасалған 

өнімдер және қант 
1081 Қант өндіру 

Құрақ, қызылша, үйеңкі және пальма шырынынан 

қант (сахароза) және қант құрамдас заттар өндіру 

немесе оларды тазарту. 

 

Қант шәрбатын өндіру. 

 

Қара сірне өндіру. 

 

Үйеңкі шырыны мен қант өндіру 

6 Балалар тағамы 1086 

Балалар тағамын 

және диеталық ас 

өнімдерін өндіру 

Арнайы балалар тағамы диеталарында 

қолданылатын тағам өнімдерін; қосымша сүт 

өнімдері мен басқа да өнімдерді өндіру 

7 

Дәнді тереңінен 

қайта өңдеу 

өнімдері 

1062 

Крахмал және 

крахмалдан жасалған 

өнімдер өндіру 

Күріштен, картоптан, жүгеріден және т.б. 

өсімдіктерден крахмал өндіру 

 

Шикі жүгеріні ұсақтау. 

 

Глюкоза, қант шәрбатын, мальтоза, инулин өндіру. 

 

Желімтек өндіру. 

 

Тапиока және крахмалдан жасалған қоспалар өндіру. 

 

Жүгері майын өндіру 

8 

Ұн тарту 

өнеркәсібі 

өнімдерін, 

крахмалдар мен 

крахмал өнімдерін 

өндіру 

1061 

Ұн тарту-жарма 

өнеркәсібі өнімдерін 

өндіру 

Нанға, торттарға, тәтті нандарға, бәліштер мен 

бисквиттерге, печеньеге немесе құймақтарға 

арналған қамыр, ұн қоспалары мен дайын ұн 

қоспаларын өндіру. 

 

Ұн, жарма, дән түйіршіктерін немесе бидай 

қауыздарын, қарабидай, сұлы, жүгері қауыздарын 

немесе басқа да дәнді қауыздарды өндіру 

1073 
Макарон өнімдерін 

өндіру 
Макарон өнімдері 

9 Дайын ас өнімдері 1085 
Дайын ас өнімдерін 

өндіру 

Ет тағамдарын өндіру. 

Балық тағамдарын, соның ішінде балық жентегін 

өндіру. 

 

Көкөністерден тағамдар өндіру. 

 

Мұздатылған пицца немесе өзге тәсілдермен сақтау 

үшін дайындалған пицца өндіру 

  1039 

Жемістер мен 

көкөністерді қайта 

өңдеу мен 

консервілеудің басқа 

да түрлері 

Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді 

сақтау: мұздату, кептіру, май немесе сірке суын 

сіңдіру, консервілеу және т.б. 

 

Жемістерден немесе көкөністерден тағам өнімдерін 

өндіру. 

 

Джемдер, мармеладтар мен ас желесін өндіру. 

Жаңғақтардан паста және басқа да тағам өнімдерін 

өндіру 

  1031 
Картопты қайта өңдеу 

және консервілеу 

Өңделген мұздатылған картоп, құрғақ картоп 

езбесін, картоптан жасалатын жеңіл тағамдар, 

картоп чипстерін, картоп ұнын және дән 

түйіршіктерін өндіру 

  1089 

Өзге санаттарға 

енгізілмеген басқа да 

тағам өнімдерін 

өндіру 

Жұмыртқа өнімдерін, жұмыртқа альбуминін өндіру. 

 

Ашытқылар өндіру 

10 Шырындар өндіру 1032 Жеміс және көкөніс Жемістерден немесе көкөністерден шырындар өндіру 



шырындарын өндіру 

11 

Жануарларға 

арналған жемдер 

өндіру 

1092 

Үй жануарларына 

арналған дайын 

жемдер өндіру 

Фермалардағы жануарларға арналған дайын жемдер, 

соның ішінде жануарларға арналған құнарлы жемдер 

мен жем қоспаларын өндіру. 

  1091 

Жануарларға, 

фермаларда 

ұсталатын 

жануарларға, соның 

ішінде иттерге, 

мысықтарға, құстарға, 

балықтарға және т.б. 

арналған дайын 

жемдер өндіру 

11 - Сусындар өндіру 

13 - Тоқыма бұйымдарын өндіру 

14 - Киім өндіру 

15 - Былғары өнімдерін және оған жататын өнімдер өндіру 

16 - Жиһаздан басқа, ағаш және тоз бұйымдарын өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдардан 

бұйымдар өндіру 

17 - Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру 

18 - Баспа және жазылған материалдарды ойнату 

19 - Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру 

20 - Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру 

21 - Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттарды өндіру 

22 - Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру 

23 - Басқа да бейметалл минералды өнімдерді өндіру 

24 - Металлургия өнеркәсібі 

25 - Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндіру 

26 - Компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер өндіру 

27 - Электр жабдықтарын өндіру 

28 - Өзге санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды өндіру 

29 - Автокөлік құралдарын, трейлерлер мен жартылай тіркемелерді өндіру 

30 - Өзге де көлік құралдарын өндіру 

31 - Жиһаз өндіру 

32 - Өзге де дайын бұйымдарды өндіру 

33 - Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату 

H Көлік және қаттау 

49.20 - Жүк және темір жол көлігі 

49.41 - Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау 

49.50 - Құбыржолмен тасымалдау 

50.20 - Теңіздегі және жағалаудағы жүк көлігі 

50.40 - Өзендегі жүк көлігі 

52.10 - Жүкті қаттау және сақтау 

52.21 - Құрлықтағы көлік саласындағы қызметтер 

52.22 - Су көлігі саласындағы қызметтер 

52.23 - Әуе көлігі саласындағы қызметтер 

52.24 - Жүктерді көліктік өңдеу 

52.29 - Тасымалдаулар кезіндегі өзге де ілеспе қызметтер 

J Ақпарат және байланыс 

61.10 - Сымды телекоммуникациялық байланыс 

61.20 - Сымсыз телекоммуникациялық байланыс 

61.30 - Спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет 

61.90 - Телекоммуникациялық қызметтердің басқа да түрлері 

62.01 - Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет 

62.02 - Компьютерлік технологиялар саласындағы кеңес беру қызметтері 

62.03 - Компьютерлік жабдықты басқару қызметі 

62.09 - Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа да қызмет түрлері 

M Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 

71.20 - Техникалық сынақтар мен талдаулар 

74.10 - Мамандандырылған дизайн жасау жұмыстары 

75.00 - Ветеринарлық қызмет 



 


